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A Szlovákiai Állattenyésztők Szövetsé-
gének Ipolysági Alapszervezete január 23-
án tartotta évzáró gyűlését a mezőgazdasági
szaktanintézet éttermében. A 2003-as év e-
redményekben és eseményekben gazdag
volt, hiszen 20 állattartó különféle rendezvé-
nyeken szerepelt.

Májusban Oskar Koždoň a palásti szlo-
vák alapiskolában apróállat-kiállítást szerve-
zett, amely nagy látogatottságnak örvendett.

Június végén a hagyományos felsőtúri
gyermeknapi rendezvényen mutatta be álla-
tait Mészáros József és Mudrák Ferdinánd.
A rendezvény megszervezéséhez nagyban
hozzájárult Majer László, a felsőtúri alap-
szervezet elnöke.

A szeptember 19–20-án megrendezett
színvonalas apróállát-kiállításnak, melynek
a mezőgazdasági szaktanintézet adott otthont,
nagy sikere volt a látogatók körében. A bemu-
tatott tenyészállatokat szakmai zsűri értékel-
te, amely a következő tenyésztőknek ítélt tár-
gyi jutalmat: Mihalovič M., Mudrák F., Var-
ga J., Majer L., Kissimon L. és Pleva K.

Október 4-én a nyitrai mezőgazdasági
szaktanintézet adott otthont az Ifjú tenyésztő
elnevezésű szakmai vetélkedőnek, melyen
az ipolyságiak a 7 csapatból a negyedik he-
lyen végeztek. Dicséret illeti az Ipolysági
Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet

harmadikos tanulóit /Pavlovič J., Barboláš
P. és Vistyan Z./.

Október 17–19-én a lévai járási állatkiál-
lításon is szép ipolysági eredmények szület-
tek: Mészáros J. és Pleva K. nyulai, ill. ga-
lambjai tiszteletdíjban részesültek.

A szervezet életében a legrangosabb ese-
mény a november 29–30-án rendezett nyit-
rai nemzetközi ápróállat-kiállítás volt. Mud-
rák F., Mihalovič M. és Pleva K. bemuta-
tott kedvencei itt is tiszteletdíjban részesül-
tek. A kiállításra az állatbarátok részére ki-
rándulást szerveztek.

Az évzáró közgyűlésen megjelent Ond-
rej Barzo és Ladislav Gombala, a lévai já-
rási szervezet két vezetőségi tagja, valamint
Korpás Pál, a városi önkormányzat képvise-
lője. A vendégek elismerően szóltak az elért
eredményekről, és kértek minden résztve-
vőt, hogy aktívan kapcsolódjon be a szerve-
zet munkájába.

Az évzáró egyik programpontja a 2003-as
év legjobb tenyésztőinek kiértékelése volt.
A kiállításokon elért eredmények alapján a
nyúltenyésztők közül Mudrák F., Mihalo-
vič M., Mészáros J. és Varga J., míg a
galambtenyésztők közül Pleva K., Mikle M.,
Hlačok J. és Kissimon L. részesültek ebben
az elismerésben.

Ahhoz, hogy ilyen jó eredmények szület-

Sikeres évet zártak

A rendszerváltás óta egyre lejjebb
csúszunk a lejtőn. Fék már régen nincsen,
azt is ellopták valakik.

Annak idején néhány szürkeállomány-
túltengésben szenvedő egyén elhatározta,
hogy elég volt már a „mocskos” kommu-
nista elnyomásból, a polgár kizsákmányo-
lásából, elég volt az egypártrendszerből.
A demokrácia leple alatt új lehetőségeket,
szebb jövőt ígérve végre is hajtotta szán-
dékát. Megszűnt az egypártrendszer, sorra
alakultak az új pártok, mint eső után a
gomba. Ma már azt is tudjuk, mi értelme
volt az egésznek. A totalitarizmus idején
csupán néhány kiválasztott pártvezető él-
hetett osztályon felüli életet, a sok-sok
párt megalakulásával viszont ezek száma
megsokszorozódhatott. Aki nem akart két-
kezi munkából megélni, pártot alapított.
Rögtön jobb dolguk lett, mint azelőtt. Aze-
lőtt nekünk volt jobb dolgunk. Az „átkos-
ban”, ugye, volt munkánk és a szolgáltatá-
sok meg a fogyasztási cikkek árai is a
pénztárcánkhoz mértek voltak. Ma az
akkori árak tízszeresét, hússzorosát fizet-
jük gyakorlatilag változatlan /vagy csak
kis mértékben változó/ fizetésből. Annak
idején mosolyogva fizettük ki például a
villanyszámlát, pedig még nem volt Bős–
Nagymaros, Bohunice vagy Mohi. Állí-
tólag ezekre azért volt szükség, hogy vil-
lanyáramból önellátóak lehessünk. Felé-
pült az egyik, nem lett elég. Felépült a
másik, önellátóak mégsem lettünk. Felé-

pült a harmadik is, a villany mégis egyre
drágább. Nem az önellátásról van itt szó!
Milliárdos befektetéseknél gyerekjáték
volt milliókat ellopni! Eddig jó pár kor-
mány váltotta egymást, és mindegyik meg-
valósított néhány pár milliárdos befekte-
tést, ergo: tagjainak nincsenek is anyagi
gondjai a mai napig sem. Ma több milli-
omos van nálunk, mint a feudalizmus ide-
jén, pedig az arról szólt. Ma „csupán” de-
mokrácia van. Itt már régen nem a polgár
érdekei fontosak, itt a polgár csupán arra
jó, hogy a mások által elkótyavetélt mil-
liókat legalább részben visszafizesse adó
vagy rendszeres áremelés formájában.
Még a jogtalan vagyonszerzésért netán fe-
lelősségre vont illetők perköltsége is a mi
zsebünkre megy. Elmarasztaló ítélet még-
sem születik. Sőt! A tudvalevőleg nem
tiszta úton vagyonhoz jutó majdnem min-
den esetben még nem kis kártérítést is kö-
vetel a „meghurcoltatásért”, amit aztán
meg is ítélnek neki! A kommentárok,
nyilatkozatok az áremeléseket aztán azzal
magyarázzák, hogy el kell érnünk az uni-
ós árakat. Egy dolgot azonban az urak
elfelejtenek közölni velünk: az uniós pol-
gárok átlagkeresete magasan a miénk fö-
lött van!

Haldoklik az egészségügy, az iskolaügy,
a nyugdíjakat lassan már a sírba kapjuk,
de még mindig a nadrágszíj összehúzására
biztatnak bennünket. Megyünk lefelé a
lejtőn, egyre gyorsabban, és nem marad
más hátra, mint jó hangosan beleordítani a
világba: „Vigyázat, a kocsi nem áll meg!”

Belányi Gyula

hettek, a tenyésztők hozzáértő munkáján kí-
vül támogatókra is szükség volt. Köszönet-
tel tartozunk Bugyi István mérnöknek, a
mezőgazdasági szaktanintézet igazgatójá-
nak, Lőwy János mérnöknek, Ipolyság pol-
gármesterének, a szervezet lévai járási ve-
zetőségének, az ipolybalogi szövetkezet ve-
zetőségének és Kiss Sándor magánvállal-
kozónak.

Reméljük, a 2004-es év is eredmények-
ben gazdag lesz.

Vida Márta

A józan nő 

Mikor nem halljuk a magasból
A vándormadarak kiáltását
A temetőben nyugalom unalom van
A szobában nem pattog a régi bútor
A falban már rég senki nem sóhajt.

Közömbösen lobog a láng
Az esőnek kopása legfeljebb untat
A hulló hópehelynek fehér színe van
S a nyíló ajtók már nem nyikorognak.

A tűz már aluszékonyan pislog
Mintha a kéményből fájdogálna egy je-

ges lehelet
A túlsó parton éjfélt ütnek az órák
A csönd neheze lezárja szemem.

Névtelen félelem remeg az erdő mélyén
Ott a nádas mely felett vércse vijjog
Miért más a hangja az esti szélnek
Mi elátkozott lélekként kiált a temető kör-

nyékén.

A kopár mezőn is hol nem terem más
Mint bogáncs meg szamártövis
Miért zendül fel néha a szél
Mint bűvös vadász kürtje
Mély erdős völgyekben
Holott a tetőn mozdulatlanok a fák.

Mit tudnak a hosszú tél elől
Városokba vándorló egerek
Mit tudnak a halkuló fák
Mikor a vihar réges-rég messze már.

Mit hagynak hátra
Messzire utazott férfiak
Mily sötét lehet az országút
Mely mellett feszületek állnak
És állanak hontalan útonállók.

Baglyok alusznak romfalakban
Asszonyod orsód pörgeti
A Duna fölött a Gellért-hegy közömbö-

sen áll
És van aki fáj
És van aki szerelmét féltheti.

A halálfejes lepkék előszállanak
Mily különös hideg az este
Melyben egy józan nő
Őrülésig megszerelmesedett.

Normál is?

Mészáros József, az ASZ elnöke


